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Loja 1
Rua João Ferrara, 233
Jardim Cica
Fone: 3378-2800

Loja 4
Rua Hisaschi Nagaoka, 3595
Jd. São Vicente
Fone: 3308-6488

Loja 2
Rua Romeu S. Machado, 105
Pq. Eloy Chaves
Fone: 4581-9028

Loja 5
Rua Maria José Rodrigues, 90
Jd. Santa Lúcia - Campo L. Pta.
Fone: 4812-9610

Loja 3
Av. Frederico Ozanan, 6001
V. Rio Branco
Fone: 3378-1666

Loja 6
Av. Humberto Cereser, 3805
Caxambu
Fone: 4584-9530
COOPERCICA

Horário de funcionamento
Loja 1 - 2ª a 6ª: 8h às 22h; sab: 7h às 22h e
dom: 7h às 18h
Loja 2 - 2ª a 6ª: 8h às 24h; sab: 7h às 24h e
dom: 7h às 20h
Lojas 3, 4, 5 e 6- 2ª a sab: 8h às 22h e
dom: 8h às 18h
3

Saúde
Quem tem bom
coração, combate a
Hipertensão!
"Eu sou 12 por 8" é uma campanha do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para você viver com mais qualidade
e por muito mais tempo. A “pressão alta”, como é conhecida, no Brasil mata 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que
os acidentes e 6 vezes mais que as infecções, incluindo a Aids.
A falta de controle da pressão arterial pode causar diversas complicações que alteram significativamente a qualidade de vida. Escolha viver mais: faça exercícios físicos, controle o peso, o sal, beba
com moderação, não fume e consulte regularmente um médico.
A hipertensão ocorre quando a pressão está acima do limite considerado normal, que, na média,
é máxima de 12 e mínima de 8. Para algumas pessoas ter uma pressão abaixo de 12 por 8, como
por exemplo 10 por 6, é normal. Já valores iguais ou superiores a 14 por 9 são considerados como
hipertensão.
Hereditariedade, obesidade, estresse, excesso de sal e má alimentação: algumas das causas.
Quem tem parentes hipertensos, está acima do peso, tem mais de 40 anos de idade, é portador
de diabetes ou de outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares (como colesterol elevado,
tabagismo, estresse) deve medir a pressão regularmente, pois tem maior risco de se tornar hipertenso.
Quem já é hipertenso, deve fazer controle médico periódico e seguir as orientações dadas por seu
médico. A maioria dos hipertensos, mesmo tendo hábitos saudáveis, precisa fazer uso de medicamentos.
Os princípios ativos dos remédios não causam efeitos colaterais e ainda protegem os órgãos vitais
(coração, cérebro, rins, olhos e artérias) dos riscos da hipertensão.
Acesse o site www.eusou12por8.com.br e aprenda a viver mais!

26 de Abril:
Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial.
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GRUPO B

Data

Hora

Local

Data

Hora

12/jun

17h

Brasil

x

Croácia

Salvador

13/jun

16h

Natal

13/jun

13h

México

x

Camarões

Cuiabá

13/jun

Fortaleza

17/jun

16h

Brasil

x

México

Porto Alegre 18/jun

Manaus

18/jun

18h

Camarões

x

Croácia

R. de Janeiro 18/jun

16h

Espanha

x

Chile

Brasília

23/jun

17h

Camarões

x

Brasil

Curitiba

23/jun

13h

Austrália

x

Espanha

Recife

23/jun

17h

Croácia

x

México

São Paulo

23/jun

13h

Holanda

x

Chile

Brasil

Jogo

Croácia

Camarões

México

Espanha

GRUPO C
Local

Data

x

Holanda

18h

Chile

x

Austrália

13h

Austrália

x

Holanda

Holanda

Austrália

Chile

GRUPO D
Hora

Jogo

Local

Data

Hora

Jogo

B. Horizonte 14/jun

13h

Colômbia

x

Grécia

Fortaleza

14/jun

16h

Uruguai

x

Recife

14/jun

22h

C. do Marfim

x

Japão

Manaus

14/jun

18h

Inglaterra

x

Itália

Brasília

19/jun

13h

Colômbia

x

C. do Marfim

São Paulo

19/jun

16h

Uruguai

x

Inglaterra

Natal

19/jun

19h

Japão

x

Grécia

Recife

20/jun

13h

Itália

x

Costa Rica

Cuiabá

24/jun

16h

Japão

x

Colômbia

Natal

24/jun

13h

Itália

x

Uruguai

Fortaleza

24/jun

17h

C. do Marfim

B. Horizonte 24/jun

13h

Costa Rica

x

Inglaterra

Colômbia

Grécia

Grécia

x

Costa do Marfim

Japão

Uruguai

GRUPO E
Local

Costa Rica

Costa Rica

Itália

Inglaterra

GRUPO F

Data

Hora

15/jun

13h

Suiça

x

Equador

R. de Janeiro 15/jun

19h

Argentina

x

Bósnia

Porto Alegre 15/jun

16h

França

x

Honduras

Curitiba

16/jun

16h

Irã

x

Nigéria

Brasília

Jogo

Local

Data

Hora

Jogo

Salvador

20/jun

16h

Suiça

x

França

B. Horizonte 21/jun

13h

Argentina

x

Irã

Curitiba

20/jun

19h

Honduras

x

Equador

Cuiabá

21/jun

18h

Nigéria

x

Bósnia

Manaus

25/jun

16h

Honduras

x

Suiça

Porto Alegre 25/jun

13h

Nigéria

x

Argentina

R. de Janeiro 25/jun

17h

Equador

x

França

Salvador

25/jun

13h

Bósnia

x

Irã

Suiça

Promoções

Jogo

Espanha

Equador

Honduras

França

Argentina

GRUPO G

Bósnia

Nigéria

Irã

GRUPO H

Local

Data

Hora

Salvador

16/jun

13h

Natal

16/jun

Fortaleza

21/jun

Manaus

Jogo

Local

Data

Hora

Jogo

Alemanha

x

Portugal

B. Horizonte 17/jun

13h

19h

Gana

x

EUA

Cuiabá

17/jun

18h

Rússia

x

Coreia do Sul

16h

Alemanha

x

Gana

R. de Janeiro 22/jun

13h

Bélgica

x

Rússia

22/jun

18h

EUA

x

Portugal

Porto Alegre 22/jun

16h

Coreia do Sul

x

Argélia

Recife

26/jun

13h

EUA

x

Alemanha

São Paulo

26/jun

17h

Coreia do Sul

x

Bélgica

Brasília

26/jun

13h

Portugal

x

Gana

Curitiba

26/jun

17h

Argélia

x

Rússia

Alemanha

Portugal

Estados Unidos

Gana

Bélgica

Argélia

Oitavas de Final
B. Horizonte

Fortaleza

29/jun 13h (51)

Recife

29/jun 17h (52)

Brasília

30/jun 13h (53)

Porto Alegre 30/jun 17h (54)
São Paulo

01/jul

13h (55)

Salvador

01/jul

17h (56)

2ºB

6

12/jul

17h (63)

1ºC

x

1ºB

x

2ºA

1ºD

x

2ºC

1ºE

x

2ºF

1ºG

x

2ºH

1ºF

x

2ºE

1ºH

x

2ºG

P61

Argélia

Coreia do Sul

Rússia

2ºD

17h (57) V49

x

V50

R. de Janeiro 04/jul

13h (58)

V53

x

V54

Salvador

05/jul

17h (59)

V51

x

V52

Brasília

05/jul

13h (60)

V55

x

V56

B. Horizonte

08/jul

17h (61)

V57

x

V58

São Paulo

09/jul

17h (62)

V59

x

V60

x

V62

Fortaleza

04/jul

Semifinal

3º Lugar
Brasília

x

Quartas de Final

x

28/jun 13h (49) 1ºA

R. de Janeiro 28/jun 17h (50)

Bélgica

ACOMPANHE TODOS OS JOGOS

Local
São Paulo

Participe da promoção “Petrópolis”
A Coopercica e a Cervejaria Petrópolis irão sortear seis churrasqueiras
(uma por loja), no dia 01 de maio. Ao adquirir duas caixas (com 12 latas)
de Cerveja Itaipava, o cooperado estará participando da promoção. Só
precisará apresentar o cupom fiscal de compra durante o prazo de validade
da promoção (até o dia 30 de abril), retirar um cupom de sorteio, que deverá
ser preenchido e depositado na urna instalada nas lojas Coopercica. Confira
regulamento.

“Chopeira Art Chopp”

Imagens meramente ilustrativas.

GRUPO A

Até 30 de abril, quem adquirir duas unidades dos produtos da
linha Santa Helena estará concorrendo a seis chopeiras Art Chopp
(primeiro prêmio) e a seis coolers Santa Helena (segundo prêmio),
totalizando a 12 sorteados (dois por loja).
Para participar do sorteio, que acontecerá no dia 01 de maio, não
se esqueça de depositar o cupom fiscal de compra preenchido na
urna instalada nas lojas. Consulte regulamento e boa sorte!!!

Solidariedade
Participe de mais uma
campanha de inverno!
Até o dia 30 de maio, você pode colaborar com a
campanha de inverno, doando agasalhos infantis,
femininos, masculinos e cobertores, em bom estado.
As doações devem ser depositadas nas urnas
instaladas nas seis lojas Coopercica. Os donativos
serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade
de Jundiaí e de Campo Limpo Paulista. A Coopercica
conta, mais uma vez, com a solidariedade dos seus
cooperados.

Final

x

obs.: horário de Brasília. *o estádio de Recife fica na cidade de São Lourenço da Mata

R. de Janeiro 13/jul
P62 COOPERCICA

16h (64)

V61
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Ecoplaneta

Campo Limpo

O que pode e o que
não pode ser reciclado
Reciclagem é o processo de transformação de materiais (plástico, papel, metal e vidro) em
novos produtos. Isso economiza matéria-prima, água e energia elétrica, além de diminuir a
quantidade de dejetos nos aterros sanitários. A Coopercica realiza coleta seletiva nas suas seis
lojas. Colabore com a natureza, separando o material reciclável do não reciclável.
PAPÉIS
Recicláveis: sulfite, folhetos, formulários contínuos, envelopes, cartolinas, jornais, revistas,
embalagens, papelão, cartazes e caixinha longa vida.
Não Recicláveis: papel carbono, fotografias, papel de fax, papéis sujos, papel toalha, papel
higiênico, etiquetas adesivas, fitas crepes e adesiva, papéis metalizados e plastificados.
PLÁSTICO
Recicláveis: copos de água e café, embalagens de plástico mole, frascos de shampoo e detergente,
vasilhas, embalagens de margarina, brinquedos, tampas e tubos de cano PVC.
Não Recicláveis: cabos de panela, tomadas, embalagens (de biscoitos, balas e doces) e isopor.
METAIS
Recicláveis: latas de alumínio e aço, panelas, fios, arames, chapas metálicas, tampas de garrafa,
embalagens metálicas de congelados, pregos e canos.
Não Recicláveis: clips, esponja de aço e grampos.
VIDROS
Recicláveis: garrafas, copos, cacos e recipientes em geral.
Não Recicláveis: espelhos, vidros planos, lâmpadas, tubos de TV e vídeo, cerâmica e porcelana.

Coopercica patrocinou curso
de Açougueiros no FUNS
“Não podia deixar de agradecer à Coopercica, que abraçou
a nossa causa e é responsável pela formação dos alunos do
curso de Açougueiro”, comentou a presidente do Fundo Social
de Solidariedade (FUNS) de Campo Limpo Paulista, sra. Maria
Olívia Gonçalves Pereira Pinto.
A solenidade de entrega dos certificados aconteceu no dia
13 de março. Entre os convidados, estiveram presentes o superintendente de Marketing da Coopercica, Osmar Marciano, e
o gerente da loja de Campo Limpo, Rodrigo Vian.
Aluna
Izilda dos Santos Porfírio já tinha uma experiência no corte de aves. Entretanto, ela se interessou pelo curso
de Açougueiro para aprender novos cortes. Hoje, com o diploma na mão, já sonha em exercer a profissão. “Agora,
vou correr atrás de novas oportunidades. Quem sabe ainda serei chefe de Açougue”, disse.

Cooperativismo
Descarte seu lixo eletrônico
nas lojas Coopercica!
Pare de acumular aparelhos eletrônicos obsoletos, como
computadores, telefones (comuns e celulares), impressoras e TVs,
e descarte-os corretamente nas caixas coletoras instaladas nas seis
lojas Coopercica. Trata-se de mais uma campanha, de caráter educativo,
resultado de uma parceria entre a Coopercica e a Reciclo Eletrônicos,
iniciada em outubro do ano passado.
Essa sucata eletrônica não pode ser jogada no lixo orgânico porque é
nociva ao meio ambiente. Em geral, esses equipamentos possuem metais
pesados e elementos de difícil degradação, como chumbo, mercúrio, lítio,
cromo e fósforo, que podem contaminar o solo, a água e até o ar – caso
sejam queimados, sua fumaça é tóxica!
Mais informações, no site www.recicloeletronicos.com.br
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“Somos mais de um bilhão
de cooperados no mundo”
O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp),
Edivaldo Del Grande, destacou a representatividade do Cooperativismo, ao
afirmar que “somos mais de um bilhão de cooperados no mundo; o maior exército
do bem". Del Grande também enfatizou que 33% dos cooperados brasileiros estão em São Paulo.
O presidente da Ocesp também enfatizou dois desafios do Cooperativismo: a articulação política e a
comunicação. "Precisamos divulgar melhor os benefícios do Cooperativismo para a sociedade; poucos sabem
que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é maior onde há atuação de cooperativas".
As cooperativas são organizações abertas à participação de todos, independente do sexo, raça, classe social,
opção política e religiosa. E trabalham para o bem-estar de suas comunidades, com programas de responsabilidade
social, realizados isoladamente ou em parceria com órgãos governamentais e outras entidades civis.

COOPERCICA
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Assembleia

Aniversário

Cooperados reelegeram a Diretoria
e aprovaram orçamento para 2014

Coopercica completa 45 anos
com seis modernas lojas

A Coopercica realizou no dia 8 de março, a
sua Assembleia Geral ordinária. Os cooperados
aprovaram a prestação de contas e o orçamento
para 2014, além de reelegerem a Diretoria - Orlando
Bueno Marciano (Presidente), Beatriz de Melo
Palacine Carvalho (Diretora Comercial) e José
Apparecido Longo (Diretor Financeiro) -, para os
próximos quatro anos.

Parece que foi ontem. Em abril de 1969, a
Coopercica foi fundada por funcionários da
extinta Cica e está completando 45 anos este
mês. Nessas quase cinco décadas é notório o
crescimento e sucesso dessa cooperativa de
consumo que foi fundada numa área cedida pela
Cica e hoje conta com seis modernas lojas (5 em
Jundiaí e 1 em Campo Limpo Paulista) e mais de
150 mil cooperados.

Além disso, foi feita uma eleição do Conselho
Fiscal para o exercício de 2014, onde foram eleitos
José Maria Silva de Souza, Oriovaldo do Carmo
Fuentes e Antonio Ramos Maziero (conselheiros
efetivos) e José Carlos Contezza, Dalton Peres e
Arnaldo Colepícolo (conselheiros suplentes).

Homenagem à Dona Norma
Por coincidência, a assembleia aconteceu no Dia Internacional da Mulher.
A Coopercica aproveitou a ocasião para homenagear a Promotora de Vendas,
Norma Cuofano Raimundo, que aniversariou naquele dia, e através dela
homenageou as mulheres.
A Coopercica ofereceu à dona Norma uma placa pelo reconhecimento do
seu trabalho nas lojas, flores e um lindo bolo, com direito a “parabéns a você”.
Dona Norma presta serviços nas lojas 1 (do Jardim Cica) e 2 (do Eloy
Chaves), mas já trabalhou 38 anos na Bozzano/Revlon.
Qual é o segredo de trabalhar mais de meio século, demonstrando estar
satisfeita e de bem com a vida? Com um sorriso nos lábios, dona Norma
respondeu: “Adoro o que faço. Trabalho com dedicação, amor e tenho muita
fé em Deus”.
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Apesar de sua expansão pela cidade e região,
é preciso ressaltar que a Coopercica se depara
constantemente com obstáculos, mas, graças ao
profissionalismo e eficiência da Diretoria e de seus
colaboradores, consegue superá-los. Foi assim em
1998 - quando enfrentou ao mesmo tempo o fim da
isenção fiscal, um direito adquirido pelas cooperativas
de consumo no Brasil, e a crise econômica que
resultou num cenário de recessão no País.
Além das instabilidades do cenário econômico
internacional – desde 2008 –, que acabam refletindo
na economia nacional, a Coopercica enfrenta o poder
de barganha das grandes redes de supermercado.
A meta da Coopercica é oferecer aos seus
cooperados preços competitivos, atendimento

diferenciado e produtos e serviços de qualidade.
Sempre que alcança lucratividade, investe em suas
lojas e nos seus colaboradores, razão do sucesso
desta cooperativa.
O seu diferencial é a prestação de serviços
à sociedade, promovendo o Cooperativismo, a
sustentabilidade e a responsabilidade social.
Na atualidade, a Coop, fundada há 57 anos, é
a maior cooperativa de consumo brasileira com 28
unidades distribuídas pelo Estado de São Paulo.

A história contada pelo seu presidente
“Em 1969, ainda muito jovem, fui convidado por
um grupo de colegas da Cica, empresa onde eu
trabalhava, a fazer parte do quadro de associados
da Cooperativa de Consumo dos Empregados da
Cica, que acabava de ser fundada. Mesmo sem saber
direito do que se tratava e com muitas dúvidas sobre o
empreendimento, adquiri minhas cotas, autorizando o
desconto em folha de pagamento.
Nascia, nas instalações da Cica, uma pequena
cooperativa de consumo, com apenas um check-out,
cinco funcionários e instalada em uma área de 250
metros quadrados, cedida gratuitamente pela Cica.
Apesar da valiosa colaboração da Cica, foram
muito difíceis os primeiros anos, pois saímos do nada,
para em 1978, nos instalarmos na sede própria, com
3.083m2, no Jardim Cica.

Não fosse o empenho desses valorosos sóciosfundadores, que dedicaram à Coopercica as poucas
horas de descanso após cumprida sua jornada de
trabalho, por puro ideal, sem nenhuma recompensa
material, hoje não existiria a Coopercica.
Como poderia imaginar que, 21 anos após
sua fundação, viesse a me tornar o presidente
desta grande organização que se transformou a
Coopercica? Iniciativa, força de vontade, dedicação e
profissionalismo nunca me faltaram.
A todos, cooperados, funcionários e parceiros, que
de alguma maneira colaboram para que esse sucesso
se concretizasse e acreditaram em mim e na minha
equipe, o meu muito obrigado. Estejam certos que
ainda temos muito a fazer, juntos, pela Coopercica”.
Orlando Bueno Marciano, Presidente

COOPERCICA
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Promoções
“Festival de Prêmios”:
Aniversário de 45 anos
da Coopercica
A Coopercica está realizando
uma promoção de aniversário, que
irá contemplar 216 cooperados (36
por loja), com prêmios incríveis.
De 01 a 30 de abril serão sorteados
diariamente, às 10 horas, seis kits Presentes e
Utilidades, distribuindo no final desta campanha
promocional 180 kits, sendo 30 cooperados por
loja.
Semanalmente, serão sorteados kits Churrasco
(dias 05, 12, 19 e 20 de abril, às 10 horas), sendo
um coooperado por loja. O kit Churrasco é composto
por 1 peça de Picanha, 1 Kg de Linguiça Toscana, 1
pacote de Pão de Alho, 1 pacote de Farofa, 1 caixa
de Cerveja Skol (12 latas), 1 unidade de Coca
Cola (2 l), 1 pacote de Carvão e 2 unidades
de alface crespa. No total, serão premiados
24 cooperados.
O cooperado que efetuar suas compras
acima de R$ 30,00, em uma das seis
lojas Coopercica, poderá participar desta
promoção. Basta para isso, depositar o
cupom fiscal na urna instalada nas lojas. Cada cooperado poderá depositar quantos cupons quiser, de
acordo com as compras realizadas no período de validade desta campanha (até 30 de abril).
Após a realização de todos os sorteios, os cupons serão depositados na urna da Promoção Seleção
de Marcas (veja página 13).
Consulte regulamento nas lojas e boa sorte!!!!!

Confira os ganhadores da Compra Premiada
■ Luiz Antônio Rossini (loja 1)
■ Márcio Roberto Corasa (loja 2)
■ Gilberto Luiz T. Júnior (loja 3)
■ Kátia Ap. Baião dos Santos (loja 4)
■ Edson Hamilton Machado (loja 5)
■ Jumara Ferreira S. Ruocco (loja 6)
* Sorteio dos contemplados com vale-compras, realizado em 01/03/2014.
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Fazendo a Feira

Nutrição

ABRIL

ACOMPANHE OS
HORTIFRUTIS DA ESTAÇÃO.

Confira as hortaliças, legumes e frutas da estação, ou seja, que estão em abundância de oferta e
preços mais acessíveis. Entretanto, mudanças climáticas (seca ou chuva em excesso) podem alterar
esse cenário.

Abacate

Na Safra

Rico em fibras alimentares, o abacate é fonte de
folato e vitamina C. Também possui carotenóides,
substâncias antioxidantes benéficas à saúde, e
gorduras insaturadas, que ajudam a diminuir o
colesterol “ruim” (LDL) e aumentar o colesterol
“bom” (HDL), oferecendo assim um efeito
protetor contra o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.
O folato (vitamina B9) é essencial para a produção
do material genético e ajuda a prevenir másformações fetais. É indicado para todas as mulheres
em idade fértil. E a vitamina C, que também tem ação
antioxidante, é importante para proteger o organismo
de infecções, manter a saúde de ossos, cartilagens e
mucosas e facilitar a absorção de ferro.
1/2 abacate médio = 160 calorias

Como Escolher e Conservar
Nativo

da

América

Central,

provavelmente

Hortaliças e Outros

Frutas

Abobrinha
Berinjela
Cebola
Chuchu
Pepino

Abacate
Caqui
Limão
Maçã
Mexerica Cravo

do México e da Guatemala, ele se espalhou até a
América do Sul. Atualmente, o Brasil é um dos
maiores produtores mundiais de abacate.
Os melhores abacates são os mais pesados e
firmes. Para saber se está maduro, a casca deve
ceder com uma leve pressão dos dedos. Se ainda
não estiver bom para ser consumido, guarde-o em
local fresco e arejado. Deixe-o fora da geladeira, para
que termine o processo de amadurecimento.
Após cortar o abacate, a polpa, em contato com o
ar, escurece rapidamente. Para adiar esse processo,
pingue algumas gotas de limão sobre a polpa.
Se apenas a metade do abacate for usada, deixe
o caroço encaixado na outra parte e guarde na
geladeira. Isso atrasa o processo de deterioração.

Dicas para Servir

No Brasil, o abacate é mais consumido em
receitas doces ou ao natural, com um pouco de
açúcar polvilhado em sua polpa e gotas de limão.
Bastante apreciado no país, o creme de
abacate é feito com a polpa da fruta batida com
leite, leite condensado ou sorvete de creme. Já,
em outros países, é comum usá-lo em saladas ou
acompanhando frutos do mar.
O guacamole é um molho típico mexicano, que
pode acompanhar outros pratos salgados ou ser
servido com torradas, como um patê. Para preparálo, basta misturar o abacate bem maduro com tomate,
cebola, alho, pimenta e coentro.
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Como preparar um delicioso
almoço light de Páscoa
Que tal preparar um delicioso almoço de Páscoa com ingredientes light? Além de
ser uma refeição muito saudável, você nem vai precisar sair da dieta!
A primeira sugestão é servir uma saladinha bem colorida, com verduras e legumes. As fibras presentes nesses alimentos fazem bem à saúde e ainda ajudam
a manter a saciedade, diminuindo a fome. Isso porque o tempo de mastigação é
maior, quando se trata de triturar verduras e legumes crus.
E o que servir de prato principal? Páscoa combina com peixes brancos magrinhos, como bacalhau, linguado, merluza, badejo e pescada. Para acompanhar,
sirva um carboidrato integral, como arroz ou macarrão. Eles apresentam baixo
índice glicêmico, contribuindo para a dieta.
Dá para incluir uma bebidinha no cardápio? Uma taça de vinho seco. E água
não pode faltar. Outra opção é suco natural de frutas, de preferência as menos
calóricas como limão, maracujá, morango, abacaxi e acerola.
E adivinha o que vai ter de sobremesa? Ovos de chocolate! Escolha aqueles
com mais de 60% cacau, que são mais saudáveis. Eles contêm antioxidantes e
menos açúcar. Mas modere no consumo. Cerca de 30 g da guloseima (o equivalente a uma barrinha pequena) está de bom tamanho.

Os benefícios do chocolate
Apesar de muito calórico, ele pode trazer benefícios à saúde, como contribuir para evitar o envelhecimento precoce, além de manter o bom humor, ativar a memória e melhorar o sistema cardiovascular.
O melhor horário para consumi-lo é de manhã. Neste período do dia, o
alimento pode reduzir as ações de hormônios que levam ao ganho de peso.
Se consumido em jejum, o chocolate ameniza a produção de cortisol, hormônio que estimula a retenção de líquido e o acúmulo de gordura no abdômen.
Consumido com moderação, o chocolate ajuda a proteger o coração pela
presença de flavonoides. Essas substâncias são antioxidantes e antiinflamatórias e estão presentes principalmente nos chocolates amargos, contribuindo
para o melhor fluxo sanguíneo e diminuindo o risco de problemas cardíacos.

COOPERCICA
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Reflexão

Storytelling

Você consegue escrever
sobre os móveis?
Não leve a faxina tão a sério! Pense que a camada de pó vai proteger a madeira que está por baixo.
Uma casa só vai virar um lar quando você for capaz de escrever “Eu te amo” sobre os móveis.

Silvio Santos: o camelô que virou bilionário
Não há ninguém mais famoso do que ele no Brasil. Com uma fortuna estimada de US$ 1,3 bilhão e por
sua história, ele é comparado pela revista americana Forbes às celebridades americanas como Oprah
Winfrey, Steven Spielberg e George Lucas. Nada mal para quem começou a vida como camelô, aos 14
anos, vendendo capas de plástico para título de eleitor e canetas, nas eleições de 1946, na Avenida Rio
Branco (RJ). Já nessa época, tinha uma estratégia para atrair o público: antes de vender seus produtos,
fazia um show de mágica.
Depois que saiu do Exército, começou a trabalhar como locutor numa rádio de Niterói.
Em 1954, assinou seu primeiro contrato como locutor da Rádio Nacional, em São Paulo. O seu primeiro
programa na TV foi “Vamos Brincar de Forca”, na Rede Paulista, em 1962. Não demorou muito para que ele
comandasse o programa com o seu nome na TV Globo, em 1964.
Paralelamente ao sucesso artístico, surgiu o empresário Silvio Santos que passou a administrar o Baú
da Felicidade depois que o seu amigo e proprietário, Manoel da Nóbrega, sofrer um golpe de um sócio que
praticamente faliu a empresa. Silvio aceitou o desafio de reerguer o Baú e conseguiu transformá-lo em um negócio
super rentável. Assim, ficou conhecido como o “Homem do Baú”.
Em 1976, saiu da Rede Globo e foi para a TV Tupi, onde ficou até 1980. Depois, seguiu para a Rede Record.
Em 25 de março de 1981, recebeu a concessão do SBT.

Curiosidades
▪ Filho de pais judeus – Alberto (nascido na Grécia) e Rebeca (nascida na Turquia), foi registrado como Senor
Abravanel.
▪ Em 1962, casou-se com Cidinha, com quem teve duas filhas: Cíntia e Silvia. Em 1973, sua esposa morreu
de câncer. No ano seguinte, casou-se com Íris Pássaro, funcionária do Baú, e é pai de mais quatro filhas: Daniela,
Patrícia, Rebeca e Renata. As seis irmãs trabalham no SBT.
▪ Silvio vai completar 84 anos, no dia 12 de dezembro. Vaidoso, costuma dizer que é adepto da “igreja da
Nossa Senhora da Plástica”.
▪ É alérgico a perfumes. Por isso, pediu que sua empresa de cosméticos, a Jequiti, desenvolvesse uma linha
de produtos antialérgicos.
▪ Não gosta de ver TV, prefere assistir filmes.
▪ Nunca teve motorista. Prefere dirigir o seu carro.
▪ Há 30 anos só corta e pinta o cabelo com seu amigo Jassa.
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Antigamente, eu gastava muitas horas para manter tudo bem limpo, esperando que alguém viesse
me visitar sem avisar. Até eu descobrir que a vida está agitada, as pessoas estão correndo contra o
tempo e por isso mesmo é difícil alguém visitar o outro, por acaso.
Então, refleti: “Preciso deixar de lado essa obsessão por limpeza
e aproveitar mais a vida. Aliás, há tanta vida lá fora – o sol ilumina
os olhos das pessoas e o vento balança os seus cabelos – pra eu
ficar tanto tempo aqui dentro, esperando... Preciso relaxar mais
e aproveitar a vida. Primeiro passo: não posso me esquecer que
tenho que viver o presente. Daqui pra frente, além de cuidar da
casa, vou realizar tarefas que me dão prazer, como ler, assistir um
filme, plantar e regar umas sementinhas, assar um bolo e antes
até lamber a colher e o fundo da vasilha com o restinho da massa.
Posso também voltar a chamar umas amigas para tomar um chá
comigo. Parei de convidá-las, achando que elas fossem aparecer,
mas me esqueci que elas têm compromissos e que por isso é
necessário combinar com antecedência. Só agora percebi que me
acomodei e fiquei esperando uma atitude das pessoas. Resumindo:
me fechei para a vida e, apesar da casa estar sempre limpa, achava que nunca estava. Agora eu sei
que o problema não estava na limpeza, mas em mim”.
Caso ainda não tenha percebido, a vida é curta. Todos vamos virar pó um dia. Aproveite a
vida ao máximo e só tire o pó quando realmente precisar.

Para refletir
“Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo... Isto é carência!
Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem
mais voltar... Isto é saudade!
Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe de vez em quando para realinhar os
pensamentos... Isto é equilíbrio!
Solidão não é a falta de gente ao nosso lado... Isto é circunstância!
Solidão é muito mais do que isto...
Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma!”
Chico Buarque.
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Culinária
F IC H A 1 4 1

Bacalhoada com
Purê de Mandioquinha

Filé de Merluza com
Batatas ao Forno

Ingredientes

Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cebolas cortadas em rodelas
1 pimentão vermelho cortado em rodelas
1 pimentão verde cortado em rodelas
4 tomates cortados em rodelas
1 xícara (chá) de azeitonas pretas
4 ovos cozidos cortados em rodelas
salsa picada a gosto
1,5 kg de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
pimenta a gosto
1 xícara (chá) de azeite

Purê de Mandioquinha
•
•
•
•

1,5 kg de mandioquinha
2 colheres (sopa) de manteiga
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
sal a gosto

Modo de preparo
Numa assadeira, intercale camadas de cebola, pimentões,
tomates, azeitonas, ovos, salsa e bacalhau. Tempere com
sal e pimenta e, por último, regue com o azeite. Repita
as camadas até os ingredientes terminarem. Cubra com
papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C, por
aproximadamente uma hora.
Purê de Mandioquinha: descasque a mandioquinha e cozinhe em água com sal, até ficar macia. Escorra a água e,
ainda quente, passe no espremedor. Em uma panela adicione a manteiga em seguida junte a mandioquinha espremida, o creme de leite, acerte o sal e mexa delicadamente
até formar o purê.
Depois de assada, retire a bacalhoada do forno e sirva com
o purê de mandioquinha.

8 filés de merluza
4 batatas cruas em rodelas, sem casca
1 pimentão cortado em rodelas
2 tomates cortados em rodelas
1 cebola cortada em rodelas
molho de tomate de sua preferência
orégano
azeite para untar
sal

Modo de preparo
Tempere os filés a seu gosto e reserve por 10 minutos. Em
um refratário, untado com azeite, faça uma camada com
metade das batatas e em seguida arrume os filés sobre
elas. Acrescente a cebola, o tomate, o pimentão, orégano
e regue com o molho de tomate, 1/2 lata. Cubra com o
restante das batatas e coloque pitadas de sal sobre elas.
Cubra com papel alumínio e leve ao forno alto até que as
batatas fiquem macias.

Salada Natural
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pé de alface
1 xícara (chá) de beterraba ralada grosso
1 xícara (chá) de cenoura ralada grosso
1 xícara (chá) de queijo ralado grosso
1/2 xícara (chá) de tempero verde picado
1 pote de iogurte natural
6 castanhas de caju inteiras
6 tomates cereja
4 champignons cortados em lascas
1/2 xícara (chá) frutas cristalizadas picadas, opcional
1 colher (chá) de mel
vinagre de maçã
molho de soja

Modo de preparo
Em uma saladeira transparente coloque em ordem a alface,
a beterraba, a cenoura, o queijo ralado e o tempero verde.
Espalhe por cima o iogurte, sem misturar. Coloque para
decorar as castanhas, os tomates, os champignons, e
por último as frutas cristalizadas. Faça o molho: misture o
vinagre, o mel e o molho de soja. Espalhe por cima e sirva
em seguida.

Imagem ilustrativa.
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